
  المملكة المغربية
  ة   ــرئيس الحكوم          

  المندوبية العامة إلدارة السجون
  وإعادة اإلدماج

  

  (ذكور) ضابط مربي في إطار توظيفللإعالن عن مباراة 
  

ج تنظم المندوبية العامة إلدارة الس ابط مربي ون وإعادة اإلدماج مباراة س  ذكورللتوظيف في إطار ض
  :التاليةالتخصصات  حسب ،ذلك أو مراكز أخرى إذا اقتضت المصلحة القنيطرةو مراكش يبمركز

            

  تاريخ اجراء المباراة  عدد المناصب المخصصة  التخصص  درجة التوظيف

  ضابط مربي ممتاز

  ممرض متعدد التخصصات  -
  لوميات التنمية في المع -
  شبكات المعلوميات -
  الطبع المعلوماتي -
  اإلنتاج المطبعي -
  السمعيات البصريات -
   التنمية في الوسائط المتعددة تقنيات -
  سيير المقاوالتت - -
  االشغال الكبرى -
  الهندسة المدنية -
  الطبوغرافية الهندسة -
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  ضابط مربي

  ممرض مساعد -
  والشبكات م في المعلومياتصيانة والدع -
  محاسب بالمقاوالت -
  رئيس ورش -
  البناءرسام في -
  الصناعية كهرباء الصيانة -
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  سيتم التعيين بناء على الحاجيات.و
رشحي مكفولي األمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع ألشخاص المتمتعين بصفة تلم من المناصب المتبارى في شأنها %25 ويحتفظ ب

    مقاوم.

  شروط المشاركة :
  

  

 ؛من جنسية مغربية رشحتأن يكون الم -
 ؛يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءةأن  -
نة على األقل و  21أن يبلغ من العمر  - نة الجارية 30س نة على األكثر في فاتح يناير من الس ن و س لمدة تعادل  يمكن تمديد هذا الحد من الس

 ؛ةنس 35تجاوز ت أنالتقاعد من غير  ألجل الممكن تصحيحهاأو  الصحيحة المدنية أو العسكريةمدة الخدمات 
شأنها في إحدى التخصصات المحددة أعالهعلى دبلوم تقني متخصص أو تقني  يكون حاصال أن - سلم من طرف م حسب الدرجة المتبارى ب

وم رقم  ات التكوين المهني طبقا للمرس س ادر في  2.86.325إحدى مؤس ن نظام عام  )1987يناير  9( 1407جمادى األولى  08الص بس
ات التكوين المهني،  س يات النظامية الجاريعلى إحدى  وتتميمه أووقع تغييره  كمالمؤس هادات المعادلة لها المحددة طبقا للمقتض بها  الش

 ؛العمل
ابا أن ال يكون - أنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار،  مص عف في القدرة البدنية من ش بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ض

ات  س ية التي تطلبت أو تتطلب عالجا في إحدى مؤس طرابات النفس بي واالمراض واالض ابات المزمنة في الجهاز العص يما اإلص والس
 د تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛األمراض العقلية، و كل إصابة في الحلق ق

  ؛التوفر على قدرة سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة امتار -
 ؛ 1.70غير أنه يمكن بصفة استثنائية قبول المترشحين المتوفرين على  )من غير حذاء (مترا 1,75أن يتوفر على قامة ال تقل عن  -
 ؛)او العدسات الالصقة غير مقبول(استعمال النظارات  على األقل بدون تصحيح 10/17أن يتمتع بحدة بصر نسبتها  -
جون واعادة االدماج لمدة ال تقل عن  - الح ادارة الس من مص نوات ابتداء من تاريخ التوظيف ويلزم كل  8ان يلتزموا كتابة بالعمل ض س

افة موظف أخل بهذا االلتزام بأن يرجع  تفاد منها خالل فترات التكوين، اض الى الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي اس
 ) عن كل سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.1/8الى نسبة الثمن (

 
  
  
  

  
  



  

  الترشيح : طريقة
  

  
  

 ح يح  يتعين على المترش جيل القبلي من خالل تعبئة طلب الترش جون الموقع بالتس االلكتروني للمندوبية العامة إلدارة الس
  .2018غشت  08في اجل أقصاه www.dgapr.gov.ma وإعادة اإلدماج 

  

  ملف الترشيح من الوثائق التالية:يتكون  
  

ح - يح موقع من طرف المترش حب( طلب الترش جيل  تهئتعب والذي تممن الموقع االلكتروني للمندوبية العامة  يس اثناء التس
  االلكتروني).

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليها؛ -
سخة من  - صادق عليها  اعالهتقني في احدى التخصصات المحددة تقني متخصص أو دبلوم ن شأنها م حسب الدرجة المتبارى ب

 ختصة؛من طرف السلطة الم
 اجنبية؛ مؤسساتنسخة من قرار معادلة الدبلوم بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف  -
هادة طبية - م الطبيب وخاتمه) ش رح فيها  (تحمل اس رطي القامة ( بيص ح على ش بدون حذاء وحدة على األقل ) 1.70توفر المترش

 رات او العدسات الالصقة غير مقبول)؛على األقل بدون تصحيح (استعمال النظا 17/10البصر 
حين المتوفرين  - يحهم كما يتعين على المترش كري قديم او محارب قديم توجيه ملف ترش فة مقاوم او مكفول االمة او عس على ص

 عن طريق اإلدارات المكلفة بتسيير شؤونهم؛
 الكامل للمترشح؛) متنبرة تحمل االسم والعنوان Autocollantesأربع أظرفة من نوع تلصيق ذاتي ( -
ترخيص من اإلدارة المشغلة الجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين اللذين يحملون صفة موظف، تحت طائلة الرفض أو الحذف من  -

 الالئحة النهائية للناجحين.
  

  ب يح وجوبا عن طريق البريد الى العنوان البريدي حس ل ملف الترش صيرس فله، ابتداء من تاروفق  التخص يخ الجدول اس
ر هذا اإلعالن إلى غاية  ت  08نش الوهو آخر أجل  2018غش يح إلرس الح البريد ملفات الترش ، ويعتد في ذلك بتاريخ مص

ال ل عبارةيجب اإلكما  ،إلثبات تاريخ االرس ارة على ظهر الظرف المرس ابط مربي " مباراة توظيف  ش ابط مربي او ض ض
 ".ممتاز مع ذكر التخصص

 
  

  البريدي للجهة التي يجب ارسال ملف الترشيح اليها العنوان  التخصص المطلوب

  ممرض مساعد -
  ممرض متعدد التخصصات  -

  والشبكات المعلوميات صيانة والدعم في -
  ات التنمية في المعلومي -

  شبكات المعلوميات -
  الطبع المعلوماتي -
  اإلنتاج المطبعي -

  السمعيات البصريات -
  المتعددةي الوسائط فتقنيات التنمية  -

ني بلمديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لجهة ا -
حي المنزه االطلس شارع محمد السادس صندوق البريد  12خنيفرة فيال -مالل
 .23000بني مالل الرمز البريدي  573

  محاسب بالمقاوالت -
  رئيس ورش -
  رسام في البناء-

  ناعيةكهرباء الصيانة الص -
  تسيير المقاوالت -
  االشغال الكبرى -
  الهندسة المدنية -

  الهندسة الطبوغرافية -

لجهة الدار ج للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماالمديرية الجهوية  -
حمد البكاي عمالة مقاطعات عين السبع الحي شارع اسطات -البيضاء الكبرى

  ".والتهذيب عين السبعمركز االصالح "  البيضاء الدار المحمدي

  

  سيعلن عن الئحة أولية للمترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة وذلك ابتداء من
 .2018شتنبر  05والالئحة النهائية ابتداء من  2018غشت 30
  
  
  
  
  
  



  

  المباراة:مواد 
  االختبار الكتابي: -أ
  

  الــمـعامــل  الـــمـــدة  االخـــــــتبـــــــــار
ئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا  اختبار كتابي: ئلة عامة او أس مواضيع ويشتمل على سؤال او أس

جن أن الس لة بالش ادية او إدارية او ذات ص طة بالدرجة المهام او الوظائف المرتبباو  ياجتماعية او اقتص
              او لها عالقة بالتخصص او التخصصات المطلوبة. بشأنهاالمتبارى 

  5  ونصفساعتان 

  

  الرياضة:في في حالة النجاح في االختبار الكتابي، يجب على المترشح اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء اختبار 
  

 ؛x44صورة فوتوغرافية من حجم  .1
  أمراض القلب والشرايين؛أخصائي في مصحوبا بتقرير  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(الكهربائي لقلبا خططم .2
 ؛ Hémoglobine Glyquée (HbA1c)ةتحليل .3

  .جراء اختبار الرياضةإللوازم  ابحطصا
 مصادق عليها؛ او شهادة معادلة تقنيتقني متخصص أو نسخة من دبلوم  .4
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليها؛ .5

  
  

   :الرياضةفي اختبار  -ب
  

  الكتابي.ختبار الفي ا 20من  10عن قل نقطة ال تعلى  لونالحاص ونالمترشح الرياضة تأهل الجتياز اختباري ـ
ة إال  حين باجتياز اختبار الرياض مح للمترش جون وإعادة  بعد موافقةـ وال يس اللجنة الطبية المعينة بقرار للمندوب العام إلدارة الس

  والنفسية للمترشحين.اجراء فحوصات متعلقة باألهلية البدنية المكلفة باإلدماج 
  

  الــمـعامــل  في الرياضة االخـــتبـــــار

  1  يتضمن تمارين لقياس القدرة على التحمل واجتياز حواجز رياضية

  

  : تيباآل الترشيحملف  اتمام في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين
  

  بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما؛نسختان من ـ  .1
  ؛ مصادق عليهماتقني تقني متخصص أو من دبلوم نسختان  .2

 نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطني أو السجل العدلي؛ .3

  نهج السيرة الذاتية في ثالث نسخ؛ . 4
 شيك ملغى. .5
 

  :االختبار الشفوي أو التطبيقي -ج
  

  الــمـعامــل  الـــمـــدة  االخـــــــتبـــــــــار

مطلوب،     ل ص ا تخص ل في ا خرى  ة وأ ام ة ع لف مخت يع  مواض ب لق  ع ت ي
ة المهام او الوظا ح على ممارس يكوتقنية لتقييم مدى قدرة المترش ئف او روائزبس

  .المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها
  4  دقيقة 60في حدود 

 

فوي  ليتأه لون على او التطبيقي الجتياز االختبار الش حون الحاص اختبار والكتابي ختبار الفي ا 20من  10عن قل معدل ال يالمترش
  .في احدى االختبارين)  20من  5 (الرياضة، دون الحصول على نقطة اقصائية

 
  

  : مالحظة
  

جون و إعادة  - حين المدعوين إلجراء االختبار الكتابي بالموقع االلكتروني للمندوبية العامة إلدارة الس يتم اإلعالن عن لوائح المترش س
 ؛ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء public.ma-www.emploiاإلدماج و بوابة الخدمات العمومية 

حين المقبولين إلجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تعريفهم الوطنية عند دخولهم لقاعة االمتحان - وال تقبل  على المترش
 ؛لألصلالنسخ المطابقة 

 ؛الجاري بها العملضبط في حالة تلبس بالغش تطبق في حقه االجراءات القانونية  لقاعة، وكل مترشحلالهاتف النقال  ادخاليمنع  -
جيل  - ة، وعدم تس حين أن قبولهم النهائي مرتبط بنتيجة الفحص الطبي المجرى من طرف اللجنة الطبية المختص وليكن في علم المترش

  أسمائهم بالسجل المركزي التأديبي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.

 2018يوليوز  20: الرباط في     


